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Vuoden parhaat kotimaiset valitaan nyt
Yleisö pääsee äänestämään Iskelmä Gaalassa 26. tammikuuta palkittavat voittajat seuraavissa sarjoissa: vuoden iskelmä, mies-
ja naisartisti, yhtye, tulokas, albumi ja viihdyttäjä.

Iskelmä Gaalassa jaetaan Iskelmän vuosiäänestyksen palkinnot. Äänestämällä Iskelmän kotisivuilla 16.12 - 19.1 yleisö päättää suosikkinsa
seitsemässä sarjassa. Äänestyksen ensimmäinen kierros jatkuu 31. joulukuuta saakka. Toiselle kierrokselle pääsevät ensimmäisen kierroksen
parhaat, joiden joukosta äänestetään voittajat 1. - 19. tammikuuta.

Vuoden parhaat kotimaiset palkitaan sunnuntaina 26. tammikuuta Tampere-talossa järjestettävässä Iskelmä Gaalassa. Jo lähes
loppuunmyydyssä gaalassa esiintyvät muun muassa Jenni Vartiainen, Lauri Tähkä, Haloo Helsinki!, Suvi Teräsniska, Erin, Jesse
Kaikuranta sekä Anssi Kela.

Iskelmän ohjelmajohtaja Ari Ojala kertoo, kuinka vaikeaa voittajien arvailu on:
- Tänä vuonna on julkaistu huima määrä erittäin hyviä ja hienosti menestyneitä albumeja, jotka ovat poikineet Iskelmän soittolistalle huiman
määrän kovia hittejä. On mahdotonta ennustaa, kuka tai ketkä vetävät tänä vuonna pisimmän korren. Viime vuonna pöydän putsasi Jesse
Kaikuranta nappaamalla neljä palkintoa. Löytyykö nyt yksi ylitse muiden vai jakautuvatko palkinnot usean artistin tai yhtyeen kesken, se jää
nähtäväksi. Onneksi itse ei tarvitse tehdä päätöksiä, vaan päätös on Iskelmän kuuntelijoilla.

Äänestyksessä on ollut aiempina vuosina yli 30 000 osallistujaa. Vuoden 2012 gaalassa palkintopöydän putsasi Jesse Kaikuranta, joka voitti
palkinnot sarjoissa vuoden tulokas, miesartisti ja albumi sekä kappaleellaan 'Vie mut kotiin' vuoden iskelmän palkinnon. Yleisön äänestämien
palkintojen lisäksi gaalassa jaetaan pro Iskelmä -tunnustuspalkinto, joka myönnetään henkilölle, yhteisölle tai muulle taholle, joka on omalla
työllään merkittävästi edistänyt kotimaista iskelmä- ja kevyen musiikin kulttuuria 2000-luvulla.

                                                         

Lisätietoja antaa:
Ari Ojala, ohjelmajohtaja, Iskelmä/SBS Discovery Radio, p. 0500-750272, ari.ojala@sbs.fi

Linkki äänestyssivulle: www.iskelma.fi/parhaat

Linkki gaalasivulle: www.iskelma.fi/gaala

SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat radiokanavat The Voice, Iskelmä, Radio City ja
raahelainen paikallisradio Radio Pooki. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-
yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17 M€. SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan
ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan
työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery Communications.


